รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม กปส. ชัน้ ๒ หอง ๒๐๓
*********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ
๒. นายรัตนบุรี
๓. นายกฤษณพร
๔. นายไพฑูรย
๕. นายจําลอง
๖. น.ส.พันธทิพย
๗. นางกุณฑลี
๘. นายสุริยงค
๙. นางลดาวัลย
๑๐. น.ส.ศุภพร
๑๑. นางอุษา
๑๒. นางเตือนใจ
๑๓. นายโยธิน
๑๔. นายธีระพงษ
๑๕. นายบัณฑิต
๑๖. น.ส.สมใจ
๑๗. นายประวิน
๑๘. นางพิชญา

๑๙. นายอําพล
๒๐. นายเอนก
๒๑. นายสุรินทร
๒๒. นางกัญญา
๒๓. นายไพฑูรย

ขําโพธิ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
อติศัพท
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ศรีรอด
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
สุนันทิยกุล นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
หุณฑสาร
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
บัวเอี่ยม
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
สาครบุตร
แทนผูอํานวยการสํานักขาว
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
สินธุวณิก
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ
ไตรโกมุท
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
โสดาศรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ตั้งประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
สะสมทรัพย ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
พัฒนะพงษ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
เมืองเนาว
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
แปลงประสพโชค ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
พรปรีชา
ผูอํานวยการกองคลัง
หิรัญประดิษฐ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
/๒๔. นายจุมพล.........

-๒๒๔. นายจุมพล
๒๕. นายสุทิติ

ชุมกมล
ขัติยะ

ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เพื่อการศึกษา
๒๖. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
๒๗. นางจิตติมา
จารุจินดา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
๒๘. น.ส.รวงทอง
ยศธํารง
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
๒๙. น.ส.จุฑานันท เทศทวี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๓๐. นางจุฑารัตน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
๓๑. นายศักดา
เชื้ออินทร
ประชาสัมพันธจังหวัดสุรินทร
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
๓๒. นางธารทิพย
ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
๓๓. นายชูโชค
ทองตาลวง ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
๓๔. นางอัจฉรา
แรทอง
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
๓๕. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
๓๖. นายจําลอง
สิงโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
๓๗. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
๓๘. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
๒. นางวิไลพร
บัวแดง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก.
๓. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๕ สลก.
๔. น.ส.ศุภวรรณ
สัจจพงศ
นักประชาสัมพันธ ๘ว
/เริ่มประชุมเวลา.........

-๓เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
๑. การเตรีย มขอมูล นําเสนอ รมต.นร.(นายสาทิ ตย วงศห นองเตย)
มอบหมายให รปส.(นายกฤษณพรฯ) เปนประธาน คณะทํางานประกอบดวย ผอ.สนผ.,
ผอ.สวท., ผอ.สทท., ผอ.สนข. ผอ.สปต. และ อกจ. เปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยการ
จัดเตรียมขอมูลยุทธศาสตร กปส. ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ใหมีการนําเสนอ
ขอมูลในเรื่องตาง ๆ อาทิ คณะกรรมการ กกช., คณะกรรมการ กปช., SDU องคการมหาชน,
อาเซียนซัมมิท, งบประมาณ, กองทุนสื่อ, พนักงานราชการ, สํานักขาวแหงชาติ โดยใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๕-๗ มกราคม ๒๕๕๒
๒. กปส. กําหนดจัดทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม ๒๕๕๒
ในวันจันทรที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองโถง ชั้น ๑ อาคาร กปส. จึงขอเชิญชวน
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่รวมพิธีการทําบุญเลี้ยงพระโดยพรอมเพรียงกัน
๓. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดงานเลีย้ งขอบคุณผูบริหาร
ของ กปส. ในวันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑) เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ หองเอนกประสงค ๑-๒
หอประชุม กปส. จึงขอเชิญผูบริหารรวมงานเลี้ยงดวย
๔. วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑) อปส. และคณะผูบริหาร จะไปแสดง
ความยินดีกับ นายสาทิตย วงศหนองเตย ในโอกาสไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ทําเนียบรัฐบาล จึงขอเชิญผูบริหารรวมแสดงความยินดี
โดยพรอมเพรียงกันดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลวนั้น มีผูบริหารขอแกไข
และเพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้
- ร.ผอ.สปข.๒ ขอแกไขตําแหนงผูมาประชุม หนาที่ ๑ ลําดับที่ ๑๔ นายกิติ
จันทรเสนา จากตําแหนงผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เปน “ผูอํานวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๒”
อกช. ขอเพิ่มเติมขอความในหนา ๕ กอนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วา
“ประธานไดมอบหมายให รปส.(นายกฤษณพร เสริมพานิช) ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
ตั้งแตวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง”
/ผูแทน อวศ.(น.ส.ศุภวรรณฯ).........

ระเบียบวาระที่ ๒

-๔ผูแทน อวศ.(น.ส.ศุภวรรณฯ) ขอแกไขระเบียบวาระที่ ๓.๒ หนาที่ ๑๒-๑๓ ดังนี้
- หนาที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๕ จาก “โครงการเงินกูเ พื่อการศึกษา” เปน “โครงการ
เงินยืมเพื่อการศึกษา”
- บรรทั ดที่ ๘ จาก “รัฐบาลสมั ยนั้นไดมอบหมายให กปส. รับผิ ดชอบ
ในการตั้งสถานีวิทยุและดําเนินการ” เปน “รัฐบาลสมัยนั้นไดมอบหมายให กปส. รับผิดชอบ
การจัดตั้งและดําเนินงานสถานีวิทยุ..”
- บรรทัดที่ ๑๖ จาก “มีความเห็นและมติไปวา” เปน “โดยมีความเห็นวา”
- บรรทัดที่ ๒๐-๒๑ จาก “และไมมีอะไหล ทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปน
ประธานในแงของการผลิตรายการไดมีการประชุม” เปน “และไมมีการผลิตอะไหลเหลานั้นอีก
ตอไปแลว ทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนเจาภาพงานดานการผลิตรายการไดจัดการประชุม”
- บรรทัดที่ ๒๖ จาก “อยางเดิม ในขณะที่ สวศ. เครือขายในภูมิภาคเสนอมิให
ไปอยูกับเขต” เปน “อยางเดิม สําหรับโครงสราง สวศ. เครือขายในภูมิภาค คณะทํางาน
พัฒนา สวศ. เสนอมิใหไปอยูกับเขต”
- บรรทัดที่ ๒๘ จาก “มี สวศ. เครือขาย ๑๑ สถานี มีสํานักงานกลาง” เปน
“มี สวศ. เครือขาย ๑๑ สถานี มีฐานะเทียบเทา สวท. ในภูมิภาค มีสํานักงานกลางของ สวศ.
ที่กรุงเทพมหานคร”
- บรรทัดที่ ๒๙ จาก “คลื่น เอ.เอ็ม.๘๓๗ ในปจจุบัน” เปน “คลื่น เอ.เอ็ม.
๘๓๗ กฮ. ในปจจุบัน”
- หนาที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๓ จาก “วายังไมนากระทําไดและไมสมควรจะกระทํา
สภาวะในขณะนี้ เดิมที่ใชคลื่น ๑๔๖๗ เปนตัวสถานีในสวนกลางและสงรายการไปใหภูมิภาค
รับสัญญาณ ปจจุบัน ๑๔๖๗ ไดถูกโอนไปใหปทุมธานี ขึ้นกับ สปข.๘ สวศ.สวนกลาง ไมมีคลื่น
ในสังกัด ก็ถูกคําสั่งใหไปรวมอยูกับ สวท. ในฐานะของ สวท. ๘๓๗ สามารถใหเชาเวลา” เปน
“วายังไมนากระทําไดหรือยังไมสมควรจะกระทําในเวลานี้ การดําเนินการของ สวศ.สวนกลาง
เดิมใชคลื่น เอ.เอ็ม. ๑๔๖๗ กฮ. ไดถูกโอนไปเปน สวศ.เครือขายปทุมธานี ขึ้นกับ สปข.๘
สวศ.สวนกลาง ถูกโอนไปเปนสวนรวมอยูใน สวท. และใหบริหารจัดการคลื่น เอ.เอ็ม. ๘๓๗ กฮ.
ซึ่งเปน สวท. คลื่นแหงการเรียนรูตามอัธยาศัย สามารถใหเชาเวลา”
- หน า ที่ ๑๕ ระเบี ย บวาระที่ ๓.๓ การปรั บ ปรุ ง สายงานและการกํา หนด
ชื่อตําแหนงใหม ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๖ จาก “ตําแหนงของ นวศ. ซึ่งเปนระดับ ๗ ซึ่งเปนคนละ
อยางเมื่อเขาแทงแลวกับระดับ ๘” เปน “ตําแหนงของ นวศ. ซึ่งเปนระดับ ๗ เมื่อเขาแทงแลว
จะมีความแตกตางกับตําแหนงระดับ ๘”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามที่ไดขอแกไขและเพิ่มเติมแลว
/มติที่ประชุม.........

-๕มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามที่ไดขอแกไขและเพิ่มเติมแลว
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจาย
เงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๒ และรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
อกค. รายงานวา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีความคืบหนา
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๒
๑,๓๗๖.๗๙
ลานบาท
เงินรายได
๑๗๑.๑๖
ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๗.๗๘
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๕๔
ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๐.๒๙
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๓๗ ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๘.๙๑
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๒๘.๙๑ ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๔๘๖.๖๖ ลานบาท เบิกจายทั้งสิ้น ๑๐๙
คิดเปนรอยละ ๗.๓๙ ของงบประมาณที่ไดรับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ตั้งไว ๑๐๐.๗๒ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เบิกจาย
๕๘.๔๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๘.๐๐ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๔๒.๐๐
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ งบลงทุนรายการ
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๘ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๕.๑๓ ลานบาท รวมทั้งการ
ดําเนินการของเงินงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต กปส. และจัดวาง
ระบบบริหารความเสี่ยง จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๓.๑๙ ลานบาท
โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสงขอมูลและรายการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตนอกสถานที่ ๑๐๐ เครื่อง วงเงิน ๖.๕๐ ลานบาท
/โครงการที่ ๓.........
ระเบียบวาระที่ ๓

-๖โครงการที่ ๓ ระบบปรับอากาศภายในหองคอมพิวเตอรหลัก ๑ ชุดวงเงิน ๓.๖๔
ลานบาท
โครงการที่ ๔ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต
พรอมอุปกรณสวนควบสําหรับ สวท.แมสอด นครราชสีมา หนองคาย ชัยนาท สุพรรณบุรี ทุงสง
ยะลา และปตตานี (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๘ ชุด วงเงิน ๓๖.๘๐ ลานบาท
โครงการที่ ๕ อุปกรณหองสงขนาดเล็กและขนาดกลางพรอมอุปกรณสวนควบ
อุปกรณผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบแสงเสียง อุปกรณสวนควบทดแทนของเดิม
สทท.พิษณุโลก (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๙.๐๐ ลานบาท
โครงการที่ ๖ อุปกรณหองส งโทรทัศน พรอมอุ ปกรณ สวนควบ สทท.
นครศรีธรรมราช จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๔.๐๐ ลานบาท
โครงการที่ ๗ เครื่องสงโทรทัศนระบบ UHF ขนาด ๕ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม
สคท.ทุงสง (เขาตาว) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕ ลานบาท
โครงการที่ ๘ หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด ๑๕๐๐ KVA พรอมชุดควบคุม
ระบบไฟฟาแรงสูง (อาคาร สวท. และ สทท.) (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๗.๐๐ ลานบาท
ผลการดําเนินงานของเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒
๑) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ ศสช. จํานวน ๓ โครงการ วงเงิน
๑๓.๓๓ ลานบาท คือ
- โครงการลําดับที่ ๑-๓ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง TOR และราง
เอกสารการประกวดราคา ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจาง จะดําเนินการประกาศประกวดราคาภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ โครงการ
๒) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน
๑๖๑.๘๐ ลานบาท คือ
- โครงการลําดับที่ ๔ อยูระหวางขออนุมัติราง TOR และรางเอกสารการ
ประกวดราคา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะและวิจารณ จํานวน
๑ ราย และคณะกรรมการราง TOR ไดปรับปรุงแลว ขณะนี้อยูระหวางการประกาศราง TOR
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
- โครงการลําดับที่ ๕ อยูระหวางดําเนินการประกาศราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะและวิจารณ จํานวน
๒ ราย และคณะกรรมการราง TOR ไดปรับปรุงแลว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติราง
TOR เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
/- โครงการลําดับที่ ๖.........

-๗- โครงการลําดับที่ ๖ อยูระหวางดําเนินการประกาศราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะและวิจารณ
จํานวน ๓ ราย และคณะกรรมการราง TOR ไดปรับปรุงแลว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการประกาศ
ราง TOR ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
- โครงการลําดับที่ ๗ อยูระหวางดําเนินการประกาศราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไมมีผูเสนอแนะและ
วิจารณ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒
- โครงการลําดับที่ ๘ อยูระหวางดําเนินการประกาศราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมวา ปนี้การจัดสรรงบประมาณโครงการตาง ๆ เชน
โครงการประชาสัมพันธ โครงการตามภารกิจพื้นฐาน และโครงการตามตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการมีรายละเอียดมาก จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณลาชา อยางไรก็ดี กคล.
ไดจัดสรรงบประมาณในบางสวนใหกับทุกสํานัก/กอง ไปแลว สําหรับรายการที่เปนเรื่องของงบลงทุน
ซึ่ง กปส. นําเสนอผาน คพนร. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของปรับเปลี่ยนรายการโดยดวน และสงให
กคล. เพื่อที่จะไดนําเสนอสํานักงบประมาณตอไป
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) แจงขอใหทุกสํานัก/กอง รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
เปนประจําทุกเดือน และใหขอสังเกตวาหนวยงาน กปส. มักจะใชงบประมาณที่หนวยงานภายนอก
ใหการสนับสนุนกอน จึงไมไดใชงบประมาณของ กปส. ทําใหการใชจายไมเปนไปตามแผน
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา เรื่องของการติดตามการใชจายงบประมาณ
ตามที่ รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เสนอ เปนปญหาอุปสรรคในการทํางาน จึงควรใหมีการรายงาน
ปญหาอุปสรรคในแตละไตรมาส คณะติดตามควรจะทําบทสรุปรายงานในที่ประชุมผูบริหาร เพื่อ
ใหที่ประชุมแกไขรวมกัน
ผอ.สนผ. รายงานวา ในระบบใหมที่ ศสช. กําลังจะทําระบบที่เกี่ยวกับขอมูล
ของกรมทั้งหมด จะมีการทําระบบที่จะติดตามไดทั้งเรื่องของโครงการประชาสัมพันธตาง ๆ การใชเงิน
ในทุกหมวดใหสํานัก/กองตาง ๆ และผูปฏิบัติตามโครงการไดใสรายละเอียดรวมทั้งเงินที่ใชรายงาน
เขามาในระบบที่เปนขอมูลกลาง สามารถทําใหผูบริหารทุกทานสามารถเปดขอมูลเขาไปดูไดวา
ดําเนินการไปแลวเพียงใด จะทําใหภาพรวมของการบริหารจัดการของ กปส. ดีขึ้น
อสช. รายงานวา ในเบื้องตน ศสช. จะจัดทําโปรแกรมพอใชไดไปพลางกอน
เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเวลา และจะพัฒนาโปรแกรมใหมีความสมบูรณชัดเจนในโอกาสตอไป
/ประธานฯ ......................

-๘ประธานฯ แจงวา ปญหาอุปสรรคในงบลงทุนเทาที่ผานมาคือเรื่องของ E-auction
ซึ่งทําใหลาชา กรมบัญชีกลางไดเรงรัดให กปส. รีบใชจายงบประมาณ แตบางครั้งติดขัดกับ
ระเบียบ จึงควรดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) ที่ใหมีการรายงานปญหา
อุปสรรคที่แผนงานไมสําเร็จตามแผนใหที่ประชุมทราบ โดยผาน รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ทราบดวย
๑.รับทราบ
๒. มอบ รปส. (นายรัตนบุรีฯ) รับไปดําเนินการนําผลการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป
๓.๒ ความคืบหนาการจัดทําโครงสรางการแบงสวนราชการ
กรมประชาสัมพันธที่ขอกําหนดใหม
ห.กพร.กปส. รายงานวา ในการประชุมผูบริหาร กปส. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบฝายเลขานุการฯ กพร.กปส.
รับขอสังเกตจากที่ประชุม ประมวลขอมูลนําเสนอผูบริหาร และสรุปประเด็นความคืบหนาใหที่ประชุม
ทราบตอไป
ในการนี้ กพร.กปส. ไดดําเนินการจัดประชุมไปแลว ๔ ครั้ง สรุปไดดังนี้
๑. การพิจารณากําหนดภารกิจของ สปข. เพื่อรองรับยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
ของเขตตรวจราชการ ๑๘ เขต ที่ประชุมมีมติใหคงโครงสราง สปข. ๘ เขตเชนเดิม โดยใหปรับ
ระบบบริหารจัดการภายในเพื่อใหรองรับงานยุทธศาสตรของเขตตรวจราชการ โดยไมจําเปนตอง
ขยายโครงสรางเขตเพิ่มขึ้น
๒. การพิจารณาเรื่องโครงสราง สวศ. ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอผูบริหารระดับสูง
พิจารณาเปน ๒ แนวทาง คือ ใหคงสถานะของ สวศ. เชนปจจุบัน คือ สวศ.สวนกลาง อยูภายใต
การกํากับดูแลของ สวท. และ สวศ.ในสวนภูมิภาค อยูภายใตการดูแลของ สปข. และหากจะยก
สถานะเปนสํานัก/กอง ตองมีการศึกษาความเปนไปไดทั้งในสวนของเนือ้ งาน ตลอดจนพันธะสัญญา
ที่มีอยู และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
๓. การพิจารณาโครงสรางของ สวท. และ สทท. ที่ประชุมมีมติใหแยกสวนงาน
เทคนิคการกระจายเสียงและงานดานสารสนเทศ (IT) ออกจากกัน เนื่องจากเปนเทคโนโลยี
ที่ตางกัน แตจะมีสถานะเปนสวน/ฝาย/กลุม ขอใหมีการศึกษารวมกันระหวาง ศสช. และ สพท.
ซึ่งเปนหนวยงานหลัก และตองเชื่อมงานกับ สวท. และ สทท.
รปส.(นายกฤษณพรฯ) แจงวา ยังพิจารณาโครงสรางไมครบ สวนที่ดําเนินการไป
คือเรื่องหนวยงานที่เปนหนวย Staff ซึ่งยึดตามหลักของหนวยงานตาง ๆ ตองนําขอมูลตรงนั้นมา
ประกอบการพิจารณาดวย สําหรับการพิจารณาของกลุมวิทยุโทรทัศนและกลุมของ สวศ. มีการ
พิจารณาเชื่อมโยง ๓ สวนเขาดวยกัน และสวนของ สวศ. จะเสนอ ๒ แบบ สวศ. รับผิดชอบ
/Hardware ............
มติที่ประชุม

-๙Hardware กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ Saftware แตติดที่มติ ครม. กับสัญญาที่ กปส. ทํากับ
World bank คือเรื่องของ สวศ. ถาเสนอผูบริหาร ๒ รูปแบบ ภารกิจเดิมก็คือรับผิดชอบดาน
Hardware เสนอรูปแบบที่ ๑ แยกในสวนของ สวศ. ในสวนกลางขึ้นกับ สวท. สวนภูมิภาคขึ้นกับ
สปข. ตาง ๆ รูปแบบที่ ๒ แยกออกมาขึ้นกับ สวศ.สวนกลาง กับ ๑๑ สถานีสวนภูมิภาคขึ้น
เปนเครือขายแยกออกมาตางหาก ถาเสนอผูบ ริหารแลวขอมูลที่ใชประกอบมีหลักใหญ ๆ เรือ่ งที่ ๑
เรื่องของการผลิตรายการเพิ่มเติมมีการดําเนินการอยางไรบางถาไมมีจะทําอยางไรใหมีการผลิต
รายการเพิ่มเติม ๒. แนวทางในการแกไขในเรื่องมติ ครม. กับสัญญาของ World bank เพื่อให
กปส. ดูแลทั้งหมดไดอยางไร ๓. เรื่องของการพัฒนา สวศ. ซึ่งทุกครั้งจะมีการตั้งงบประมาณ
เฉพาะของ สวศ. แตระยะหลัง ๆ หายไปเพราะสาเหตุใด และจะสามารถสนับสนุนการทํางานใน
แนวทางใดหรือไม สําหรับเรื่องของดานเทคนิคกับเรื่องของ IT หนวยงานหลักคือ ศสช. กับ สพท.
ศึกษาลักษณะงานแลวควรแยกกัน เพราะเทคนิคเหมือนกันแตคนละวิชาชีพ และอีกอยางหนึ่งในสวน
ของ สพท. นาจะเปนหนวยงานกลางที่วางมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาเทคนิคของกรม ดูแลเรื่อง
สื่อวิทยุโทรทัศนตอไปในอีก ๔ ปขางหนา ในชวงนี้มีการเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง Broadcast
ตองทํางานหนัก งานดานเทคนิคจึงควรอยูในสวนของ สพท. กอน แตเปลี่ยนบทบาท สวนของ IT ใหแยก
ออกมาเปนสวน อีกสวนหนึ่งที่มีการนําเสนอคือ กกร. ซึ่งเพิ่มภารกิจโอนถายกฎหมายที่อยูในกรอบ
ของกรมประชาสัมพันธ แนวทางที่ทําตอไปตองนํามาพิจารณาดวย และจะขออนุมัติใหทานที่ปรึกษาฯ
(นายจําลองฯ) รวมศึกษาในรายละเอียดทั้งหมดในภาพรวมของหนวยงานอื่น ๆ เปรียบเทียบกัน
ประธานฯ แจงวา ใหคณะกรรมการชุดนี้เชิญที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) เปนที่ปรึกษา
คณะทํางานดวย และใหขอสังเกตวา กปส. นาจะเพิ่ม สปข.๙ รับผิดชอบจังหวัดภาคกลางเพื่อเปน
การขยายเขตพื้นที่บริการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) แจงวา เนื่องจากพระราชบัญญัติใหม ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนประธานธรรมาภิบาลจังหวัด และเปนเลขานุการของรัฐมนตรี สามารถที่จะใชเงิน
๑๐๐ ลานบาท ในแตละจังหวัดได กปส. สามารถของบประมาณมาสนับสนุนในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธจังหวัดนั้น ๆ จากผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได
ประธานฯ ใหความเห็นวา เพื่อใหมีการเสนอแนวความคิดที่หลากหลาย ควรให
ผูแทน สปข., ผูแทน สทท., สวท.ภูมิภาค และผูแทน ปชส.ผูแทนภาคตาง ๆ ไดรวมเสนอ
ความเห็นดวย โดยมอบใหคณะทํางานฯ รีบดําเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ และใหเชิญที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) เปนที่ปรึกษา
คณะทํางานฯ
๒. ใหคณะทํางานฯ เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๒
/ระเบียบวาระที่ ๔.........

- ๑๐ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการบริหารจัดการ สวศ. ปจจุบัน และโครงสรางกับการพัฒนา
สวศ. ในอนาคต
อวศ. เสนอวา อปส. ไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนา สวศ. มี รปส.
(นายรัตนบุรีฯ) เปนประธาน (เอกสารประกอบ ก.) รปส. อีก ๒ ทาน เปนที่ปรึกษา คณะทํางาน
ประกอบดวย ผอ.สวท., ผอ.สนผ., ผอ.สปข.๑-๘ อวศ., นวศ. ๑๑ สถานี, นายชุมพร เครือขวัญ
สพท., และ เจาหนาที่ สวส., น.ส.ศุภวรรณ สัจจพงศ เปนคณะทํางานและเลขานุการ คณะทํางาน
พัฒนา สวศ. มีการประชุมแลว ๒ ครั้ง โดยไดพิจารณาขอมูลเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ
และไดขอสรุปแนวทางการพัฒนา สวศ. ตลอดจนบทบาทหนาที่และโครงสรางที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
ภารกิจดังกลาว ซึ่งฝายเลขานุการไดทําบันทึกพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ หัวขอ “แนวทางการ
บริหารจัดการ สวศ. ปจจุบัน และโครงสรางกับการพัฒนา สวศ. ในอนาคต” สรุปผลการ
ประชุมและมติของที่ประชุม รวมทั้งไดตั้งประเด็นขอเสนอนําเรียน รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เห็นชอบ
ใหนําเขาที่ประชุมผูบริหารเพื่อทราบและรวมพิจารณาใหขอสังเกตประกอบการตัดสินใจสั่งการของ
อปส. ในการประชุมผูบริหาร กปส. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมอบให สวศ.
ทําบันทึกถึง อปส. เพื่อเสนอใหพิจารณาสั่งการเรื่องแนวทางการแกไขปญหาดานบริหารจัดการ
สวศ. ในปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและตอความสําเร็จของการพัฒนา สวศ. ในอนาคต
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดทําบันทึกเสนอ รปส. (นายรัตนบุรีฯ) ในฐานะประธานคณะทํางานฯ
เพื่อเสนอให อปส. พิจารณาสั่งการตอไป แตยังไมมีการสั่งการใด ๆ ฝายเลขานุการ จึงไดนําเรื่อง
สรุปรวมเขาสูที่ประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณา
เหตุ ผ ลสํ า คัญ ที่ ต อ งนํ าเรื่ อ งการพั ฒ นาและการบริ ห ารจั ดการ สวศ. เข า สู ก าร
พิจารณาของที่ประชุมผูบริหาร กปส. เนื่องจากในการ สวศ. จําเปนตองขอรับการสนับสนุนงบ
ลงทุนจากรัฐบาลในดานการจัดซื้อจัดหาปรับปรุงเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณเครื่องสง หองสง
และอื่น ๆ เปนเงินงบประมาณกวา ๓๐๐ ลานบาท นอกจากนั้น การดําเนินภารกิจ สวศ. ไมใชงาน
ที่ กปส. สามารถทําเบ็ดเสร็จไดดวยตัวเองหนวยงานเดียว เพราะมีขอผูกพันสัญญาตามมติ ครม.
และสัญญาเงินยืมที่รัฐบาลไทยลงนามไวกับธนาคารโลก ซึ่งกําหนดให กปส. ตองดําเนินภารกิจนี้
รวมกับกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนตน ดังนั้น การที่ กปส. จะเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจ
หรือบริหารจัดการ สวศ. จึงจําเปนตองมีการประสานและหารือกับหนวยงานภายนอกดังกลาวแลว
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น เพื่อประโยชนสูงสุดของ กปส. และเพื่อใหการดําเนินภารกิจของ
ประเทศชาติที่ กปส. ไดรับมอบหมายจาก ครม.ใหเปนผูรับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุตามเปาหมาย จึงตองขอใหที่ประชุมผูบ ริหาร กปส. ร วมกันพิจารณาตั ดสินใจ หรือ ให
ขอสังเกตเพื่อ อปส. ใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจตอไป
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
/๑. เห็นชอบใหกําหนด.........
ระเบียบวาระที่ ๔

- ๑๑ ๑. เห็นชอบใหกําหนด ภารกิจ ของ สวศ. ใหเปนระบบเครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงชาติ
เพื่อการศึกษา เนนการศึกษาเรียนรูต ลอดชีวิตอยางตอเนื่องแกคนทุกกลุมวัย ตามแนวทางและ
เปาหมายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งการเผยแพรรายการเพื่อการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนในลักษณะการเรียนรูตามอัธยาศัย มีลักษณะเปนสื่อที่ใหบริการ
สาธารณะดานการศึกษา (Education Radio) ไมใชสื่อที่ใหบริการขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
ของรัฐทั่วไป (General Radio)
๒. ในดาน รายการ กําหนดเปนนโยบายให สวศ. ทั้งสวนกลางและเครือขาย
ในภูมิภาคมีการจัดทํารายการเพื่อคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึง รับรู และ
ใชประโยชนจากรายการของ สวศ. ไดเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
๓. เห็นชอบใหปรับเพิ่ม บทบาทของ สวศ. เครือขายภูมิภาค จากเดิมที่รับ
สัญญาณถายทอดรายการจากสวนกลางอยางเดียว ปรับเปลี่ยนเปนใหรับสัญญาณถายทอดรายการ
จากสวนกลางเปนภาคบังคับสวนหนึ่ง กับอีกสวนหนึ่งใหผลิตรายการเอง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและใหเกิดประโยชนแกประชาชนในภูมิภาคมากขึ้น โดยสัดสวนระหวางภาคบังคับ
กับที่ผลิตเองในทองถิ่น อาจเปน ๖๐ ตอ ๔๐ หรือ ๗๐ ตอ ๓๐ แลวแตจะพิจารณา
๔. อนุมัติให โอนคลื่นวิทยุ สวท. เอ.เอ็ม. ๘๓๗ กิโลเฮิรตซ และสถานี
เครื่องสงที่บางพูน มาอยูในสังกัด สวศ. เพื่อใหเปนสถานีแมขาย สวศ. กรุงเทพฯ
๕. เห็นชอบใหคืนสถานะกองภายในของ กปส. ใหแก สวศ. โดยแยกออกจาก
สวท. และ สปข.๑-๘ อยางชัดเชน ใหมีการบริหารจัดการในระบบเครือขายระดับชาติ มี สวศ.
กรุงเทพฯ เปนสถานีแมขาย และมี สวศ. เครือขายในภูมิภาคอีก ๑๑ แหง โดยยกเลิกคําสั่งที่
๓๑๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่องตัดโอนงาน ทรัพยสิน และใหขาราชการ
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ราชการ
๖. เห็นชอบให สวศ. จัดทําแผนงานโครงการ ตามยุทธศาสตรและภารกิจพื้นฐาน
และไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ รวมถึงเงินรายได เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานเหมือน
เชนสํานัก/กองอื่น ๆ และใหมีสวนรวมรับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปทั้งในระดับกรมและระดับสํานัก/กอง ดวย
๗. เห็นชอบใหกําหนดโครงสราง สวศ. เปนสํานักเทียบเทาระดับ ๙ ในโครงสราง
กปส. ที่จัดทําใหม
๘. ให กกจ. ดําเนินการปรับยกระดับ สวศ. เครือขายภูมิภาคใหเทียบเทา สวท.
ภูมิภาค
๙. กําหนดเปนนโยบายให สวศ. ทั้งสวนกลางและภูมิภาค ปรับปรุงรูปแบบการ
ผลิตรายการ เพื่อการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต โดยเพิ่มการผลิตรายการนอกสถานที่ใหมากขึ้น
/เพิ่มการจัดรายการ.........

- ๑๒ เพิ่มการจัดรายการสดแทนการบันทึกเทป เปดโอกาสใหชุมชน/ทองถิ่นมีสวนรวม ในการ
ผลิตและพัฒนารายการ เนนการผลิตรายการในชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของชุมชนโดย
ปราชญ/ผูรู/องคกรในชุมชน และเนนการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธใหคนในทองถิ่น
รูจัก สวศ. ดวยการนําทีมเจาหนาที่ออกไปผลิตรายการรวมกับชุมชน หรือถายทอดสด
นอกสถานที่ในชุมชนมากขึ้น
๑๐. อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ หรือเงินรายได เปนกรณีพิเศษเรงดวน เพื่อจัดซื้อ
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณการผลิตรายการในหองสงและนอกสถานที่ ใหแก สวศ.กรุงเทพฯ และ
สวศ. เครือขายภูมิภาค วงเงินประมาณ ๓ ลานบาท (เพื่อสนับสนุนภารกิจในขอ ๘)
๑๑. อนุมัติใหยุติหรือชะลอการยุบเลิกตําแหนงบุคลากรของ สวศ. ทั้งหมดจนกวา
จะมีขอยุติเรื่องการพัฒนา สวศ.อยางชัดเจน
๑๒. ให กปส. มีคําสั่งไมให สวศ. เครือขายในภูมิภาคและคลื่น เอ.เอ็ม. ๘๓๗
กิโลเฮิรตซ หารายได จนกวาจะไดแนวทางที่ชัดเจน
๑๓. ให กกจ.ดําเนินการแตงตั้งตําแหนงที่วาง ของ สวศ.โดยเร็ว
๑๔. อนุมัติใหมีการเกลี่ยบุคลากรจาก สปข.๑-๘ รวมถึงสํานัก/กองตาง ๆ โดย
เปดรับบุคลากรที่สมัครใจมาปฏิบัติงานที่ สวศ. เพื่อให สวศ. โดยเฉพาะเครือขายในภูมิภาคมีผู
จัดรายการและชางเทคนิค ที่เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจตามขอ ๑,๒,๓ และ ๘
๑๕. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเรื่องแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการหา
รายได เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ สวศ. ตามกรอบที่กําหนดในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖. แตงตั้งผูแทน กปส. อยางเปนทางการเพื่อหารือรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
สภาการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานทางดานการศึกษาอื่นที่มีขอผูกพันดานการผลิตรายการ
ตามสัญญาเงินยืมในโครงการพัฒนาการศึกษา ๕ เพื่อขอทบทวนขอปฏิบัติดังนี้
- กปส. ขอรับหนาที่เปนผูดูแลโครงการใชสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนา
การศึกษาแทนกระทรวงศึกษาธิการ
- ขอเพิ่มบทบาท กปส. ในฐานะหนวยงานที่จะเปนผูเสนอขอหรือไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อบริหารสาธารณะ (ประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สาม แลวแต
กรณี) ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
- เพิ่มบทบาทของ กปส. ในการผลิตรายการเอง
- ขอทบทวนการกําหนดสัดสวนและการจัดสรรเวลารายการออกอากาศที่ใหแก
หนวยงานตาง ๆ ใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่คาดหมายได
/๑๗. ให กปส. .........

- ๑๓ ๑๗. ให กปส. พิจารณาการเปนเจาภาพ (แยกจากกระทรวงศึกษาธิการ) จัดทําโครงการ
เสนอตอรัฐบาล ในฐานะ (National Broadcaster) โดยเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องสง
สัญญาณรายการวิทยุเพื่อการศึกษา วงเงิน ๓๘๓.๘๓ ลานบาท ภายใตโครงการการใชสื่อมวลชน
เพื่อพัฒนาการศึกษาตอ ครม. ผานรัฐมนตรีที่กํากับดูแล กปส. โดยขอเพิ่มการจัดตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาในระบบ เอฟ.เอ็ม. ปจจุบันใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถสงกระจายเสียงรายการเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเขาถึงประชากรในภูมิประเทศ
ตาง ๆ ไดทั่วถึงมากขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา ประเด็นที่ สวศ. นําเสนอเพื่อพิจารณา ๑๗ ขอ เปนภารกิจที่ สวศ.
ตองดําเนินการอยูแลว สําหรับดานรายการไดมอบนโยบายใหแลว แตยังไมมีรายงานวาสามารถ
ดําเนินการไดเพียงใด ภารกิจที่นําเสนอมานั้นไมขัดของ หากดําเนินการไดตามที่นําเสนอสามารถ
ปรับเปนสํานักได
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) แจงวา อปส. ไดมอบหมายใหเปนประธานคณะทํางานพัฒนา
สวศ. ทั้งนี้ไดหารือกับประธานคณะทํางานพัฒนาโครงสราง กปส. รปส.(นายกฤษณพรฯ) แลว
สรุปไดวาหาก กปส. จะปรับปรุงโครงสราง สวศ. ใหเปนสํานักก็สามารถกระทําได แตยังมีปญหา
เกี่ยวกับการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของถึงความจําเปนจะตองมีการประชาสัมพันธทางวิทยุ
และไมจัดสรรงบประมาณให แตใหเปนภาระของ กปส. ซึ่งยังตองมีการประสานงานกันตอไป
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา เรื่องของ สวศ. ทั้งหมดมีความเปนไปได
โดยเฉพาะขอ ๗ แตเรื่องของโครงสรางจะเปนอะไรก็ตามขึ้นอยูกับภารกิจ เชนเดียวกับการเพิม่
เขตอยูที่ภารกิจวาจะทําอะไร สวศ. ก็เชนกัน อยูที่ภารกิจวาจะทําภารกิจเหมือนกับ สวท. หรือไม
ขีดความสามารถทําไดไหม ซึ่ง สวศ. ผูกพันสัญญาที่ World bank มีหนวยงานภายนอกเขามา
เกี่ยวของดวย ฉะนั้น ขอ ๑๖ ที่เสนอมาควรจะตั้งคณะทํางานอยางเปนทางการ เพราะคราวกอน
หารือกับกระทรวงศึกษาธิการวา สวศ. จะยังคงเปนแบบเดิมหรือไม คือเขาผลิตรายการแลว สวศ.
ดูทางดาน Hardware
ประธานฯ แจงวา เห็นชอบในหลักการ สวนในขอ ๑๖ ใหแตงตั้งผูแทน กปส.
อยางเปนทางการฯ และมอบให รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อเจรจา อวศ.
เปนเลขานุการ โดยประเด็นนี้ใหนําเสนอ รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) และสรุปเรื่องวา สวศ.
เห็นดวยที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอมา แตปจจุบัน สวศ. ยังไมมีการปรับเปลี่ยนในสวนของขอ ๕
จึงขอใหคงสภาพเดิมไปกอน
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ โดยในสวนของขอ ๕ ใหคงสภาพเดิมไวกอน
/๒. มอบ รปส. .....................

- ๑๔ ๒. มอบ รปส. (นายรัตนบุรีฯ) เปนประธานคณะทํางานใน
การเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการ และ อวศ. เปนเลขานุการฯ
๓. มอบ รปส. (นายกฤษณพรฯ) รับผิดชอบเรื่องโครงสราง
ของ สวศ.
๔.๒ ซอมความเขาใจการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)
ผอ.สปข.๑ รายงานวา นตส. ไดมีหนังสือ เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจสอบใบสําคัญคูจายเงินรายไดของ สปข.๑ ขอนแกน ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผลการตรวจสอบใหขอเสนอแนะใหเรียกเงินคืนตามขอ ๓-๑๖ (ตามเอกสารแนบ)
ซึ่งอางการเรียกคืนเงินตามมติที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ ใหทดลองใชโปรโมชั่น ซึ่งเบิกไดเพียง ๕๓๕ บาท ในระดับ ๘ และระดับ ๙ ใหทดลองใช
โปรโมชั่น ซึ่งเบิกไดเพียง ๑,๖๐๕ บาท ทั้งนี้ สปข.๑ ไดเรียกเงินคืนตามขอ ๓-๑๖ และนําสงคืน
เงินรายได สปข.๑ ตั้งแตวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว และกคล. ไดเวียนแจงให
หนวยงาน กปส. ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไดกําหนดระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทตําแหนง ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยมี
ผลบังคับใชตามประกาศพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑
สปข. ๑ ไดแจงใหหนวยงานในสังกัด สปข.๑ ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจงเวียนจาก กคล.
โดยใหเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่มือถือตามระเบียบดังกลาว ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑
เปนตนมา โดยใหผูถือครองโทรศัพทมือถือ ระดับ ๘ ลงมา เบิกจายตามจริง ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
ระดับ ๙ เบิกจายตามจริงไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ในการนี้ เพื่อใหการเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ถือปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงขอนําเขาที่ประชุมผูบริหาร กปส. พิจารณา ดังนี้
๑. ใหยึดหลักตามมติที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ เรื่องการเบิกคาโทรศัพท
ที่อัตราเหมือนเดิม
๒. โปรโมชั่นที่ถูกลงเพื่อประโยชนของทางราชการ
ประธานฯ แจงวา เงินรายไดก็มีภาระที่ตองใช กปส. ควรสงวนเงินไวใชในภารกิจ
ที่จําเปน คงใหเบิกไปตามนี้ ๑,๖๐๕ บาท กับ ๕๓๕ บาท ถากรณีที่มีภารกิจที่มีความจําเปนเรงดวน
เพื่อประโยชนทางราชการทานเขตก็อนุมัติสวนที่เกินไปดวยเงินสวัสดิการของเขตเปนกรณีไป
/มติที่ประชุม .............

- ๑๕ มติที่ประชุม
เห็นชอบใหใชอัตราเดิมคือ ระดับ ๘ เบิกได ๕๓๕.- บาท และ
ระดับ ๙ เบิกได ๑,๖๐๕.- บาท กรณีที่มีภารกิจที่จําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนของราชการ
สามารถอนุมัติเงินสวัสดิการของหนวยงานเปนกรณีไป
๔.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ห.กพร.กปส. เสนอวา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินการตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของสวนราชการระดับกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใหทุกสวนราชการจัดทํา
“นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี”เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาองคการ หมวดที่ ๑ การนํา
องคการ เพื่อแสดงถึงการมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในระดับองคการ
พรอมกับขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เปนการสงเสริมบุคลากรในดําเนินการ
ดําเนินงานอยางมีจริธรรม และธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ และปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ โดยสวน
ราชการตองดําเนินการตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และนําเสนอผูบริหาร และ อ.ก.พ.กรม
ใหความเห็นชอบ และประกาศเจตนารมณนําไปปฏิบัติตามลําดับ พรอมกับสงเปนหลักฐานให
ผูตรวจประเมินสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน
วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ในการดําเนินการ อปส. ไดมีคําสั่ง กปส. ที่ ๑๐๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะทํางานดานการกํากับดูแลองคการที่ดี กปส. โดยมี รปส.
(นายไพฑูรย ศรีรอด) เปนประธานคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี และขับเคลื่อนใหบุคลากรนําไปปฏิบัติในองคการ และคณะทํางานฯ ไดจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ รวมกับ ผอ.สํานัก/กอง เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๒ จัดทํา “รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กปส.”ขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดนําเสนอในรูปแบบ Power Point)
ในการนี้ จึงขอเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. เห็นควรอนุมัติรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กปส. (นโยบายหลัก ๔ ดาน
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการ/โครงการรองรับ) ตามที่คณะทํางานฯ และ กพร.กปส.นําเสนอ
๒. มอบหมาย กกจ.เสนอรางนโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี กปส. ที่ไดรับความ
เห็นชอบในขอ ๑. เสนอตอ อ.ก.พ. กปส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช ใหเปนไปตาม
กรอบเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ นี้
/รปส.(นายไพฑูรยฯ)..............

- ๑๖ รปส.(นายไพฑูรยฯ) กลาวขอบคุณคณะทํางาน ในสวนของ กปส. ตองขออนุมัติ
รางนี้เพื่อที่จะดําเนินการตอไป และให ผอ.สํานัก/กอง ไดศึกษาและชี้แจงตอไป
ห.กพร.กปส. รายงานวา คราวที่แลวที่จัดทําเรื่องของการจัดทํานโยบาย มีผูแทน
คือจากสวนแผนของจากทุกสํานัก/กอง ๒๑ สํานัก/กอง และเชิญผูบริหารทุกทานดวย ถือวาผาน
ที่ประชุมผูบริหารรอบแรก
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ ห.กพร.กปส. นําเสนอ

๔.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน กปส. ประจําป
๒๕๕๑ และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ประจําป ๒๕๕๒
ห.กพร.กปส. เสนอ กปส. มีภารกิจตองดําเนินการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เรื่อง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดวย โดยมอบหมาย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และระบบ
บริหารความเสี่ยง กปส. ดําเนินการชี้แจงและเผยแพรความรู สรางความเขาใจ แกบุคลากร
ในสังกัด กปส. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ใชอยูอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงจัดทํารายงานผลการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกํากับ
ดูแลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป)
ในการดําเนินการ กพร.กปส. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยง กปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เพื่อรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป ๒๕๕๑ และเสนอแผนควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง กปส. ประจําป ๒๕๕๒ ที่ไดจากการรวบรวมประมวลความเสีย่ งของทุกสํานัก/กอง
และนํามาวิเคราะห ระบุ ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญรอการบรรลุภารกิจของ กปส. รวมถึงการ
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมจากขอมูลโอกาสของการปรับปรุง (OFI) ที่ไดจากการดําเนิน
กิจกรรม PMQA ในป ๒๕๕๑ ที่ผานมาดวย เพื่อจัดทําเปนแผนควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของ กปส. ในภาพรวม พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กปส. มีมติ
เห็นชอบแผนควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง กปส. ประจําป ๒๕๕๒ และใหนําเสนอที่ประชุม
/ผูบริหาร .................

- ๑๗ ผูบริหาร เพื่อพิจารณามอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ โดย กพร.กปส. ไดจัดทําสรุป
ประเด็นความเสี่ยงและมาตรการแนวทางในการบริหารจัดการ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
๑. ใหค วามเห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน กปส. ประจํา ป ๒๕๕๑
(แบบติดตาม ปอ.๓) เพื่อนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๑)
๒. ใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กปส.
ประจําป ๒๕๕๒ (แบบ ปอ.๓) และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการตามแผนดังกลาว
โดยขอใหสงรายละเอียดแผนการดําเนินงาน ซึ่งระบุขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินงาน และ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจนให กพร.กปส. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ตอไปดวย
รปส.(นายไพฑูรยฯ) แจงวา ป ๒๕๕๑ ไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนด กปส.
มีความเสี่ยงหลัก ๆ อยู ๔ เรื่อง ซึ่งไดแจงใหผูบริหารทุกทานทราบแลว และขอความรวมมือให
ผูบริหารไดปรับปรุงเรื่องนี้ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดวย
มติที่ปะชุม

เห็นชอบตามที่ ห.กพร.กปส. นําเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๔๕ และการประชุม
สภาบริหารของ ABU
ผอ.สปต. รายงานวา อปส. ไดมอบหมายให รปส. (นายรัตนบุรีฯ)
เปนหัวหนาคณะผูแทน กปส. เดินทางไปรวมการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๔๕ และ
การประชุมภคสมทบของ ABU ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๑๙-๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ในการดําเนินการ ผูแทน สปต. เขารวมการประชุมสภาบริหารและการประชุม
ใหญสามัญประจําปรวมกับ รปส. (นายรัตนบุรีฯ) ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมทั้งสอง
รายการดังกลาวมาพรอมนี้ สําหรับการประชุมคณะกรรมการดานอื่น ๆ ไดแก ดานเทคนิค
ดานรายการ และการประชุมกลุมกีฬา นั้น ผูแทนจาก สพท., สทท. และ สวท. เปนผูเขารวม
ประชุม ซึ่ง สปต. ไดประสานแจงใหผูแทนเหลานั้นจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๒ รายงาน ...............

- ๑๘ ๕.๒ รายงานการประชุม ABU Technical committee Meeting ครั้งที่ ๔๕
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผอ.สพท. รายงานวา ตามที่ สพท. ไดเดินทางไปเขารวมประชุมดาน
เทคนิค ABU Technical Bureau ครั้งที่ ๔๕ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่
๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้น สพท. ไดจัดทําสรุปรายงานการประชุมดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว
โดยสามารถสรุปเปนหัวขอสั้น ๆ ไดดังนี้
๑. ABU ไดสนับสนุนและสงวิทยากร (Technical Advisory Service) ไปให
ความรูแกสมาชิกทั้งหมด ๕ โครงการในปที่ผานมา กปส. เปนหนึ่งใน ๕ โครงการที่ไดรับความ
สนับสนุน โดย ABU สงวิทยากรจากประเทศอิหรานมาอบรมเรื่อง “การวางแผนและจัดทํา
เขตบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล”(Staff skill development on frequency and coverage
planning for digital radio and television) ไดแก เจาหนาที่เทคนิคของ กปส. เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑
๒. ABU ไดจัดทําโครงการเรื่อง “ABU On-line broadcast skill development”
แตยังไมมีรายงานความคืบหนามากนัก เนื่องจากยังไมสามารถหาผูขาย open-software engine
ที่เหมาะสมตองาน
๓. กิจกรรมในปที่ผานมาของ ABU รวมถึงแผนการสนับสนุน DTV เชน Digital
Broadcasting Symposium ๒๐๐๘, ๕th global shortwave coordination, Frequency and
coverage planning for DTV, ๒๑st Century Management for S. Engineers, ๓rd Technical
Regulators-broadcasts’ forum, DW workshop on planning TV studio facilities (ทั้งหมดจัดที่
ประเทศมาเลเซีย) SAN/NAS workshop ที่ประเทศศรีลังกา เปนตน
๔. ไดสงมอบเครื่องสงวิทยุแบบใชงานนอกสถานที่กําลังสงต่ํา (Radio-in-a-box)
จํานวน ๑๔ เครื่องแกสมาชิกตาง ๆ
๕. ABU ทําการสงเสริมภาพลักษณและการสนับสนุนตองานแสดงนิทรรศการ
หรืองานสัมมนาตาง ๆ เชน World IPTV forums, BES Expo, Cabsat, BroadcastAsia ๒๐๐๘,
IBC และ BMS ๒๐๐๘ เปนตน
๖. ไดมีการจัดตั้งกลุมประสานงานดาน “Asia-Pacific Broadcasting industry
forum” ขึ้น เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลดานอุตสาหกรรมในกลุมผูที่เกี่ยวของ
๗. โปรแกรมและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปหนา ๒๐๐๙ เชน ABU-ITU workshop
on needs of developing broadcasters for digital services implementation in Vientiane, Trials
on HD-radio Showcase MW, FM band in Hanoi, DW-ABU regional training on Planning
tv studio production facilities, ABU DB symposium ๒๐๐๙, ABU Preparatory seminar on
WRC-๑๑, Showcase archive on ICT in ๖ countries เปนตน
/(รายละเอียด..............

- ๑๙ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
ผอ.สนผ. รายงานวา สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลาที่กําหนด
(ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน ๑๖ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร., นตส., สลก.,
สวท., สนผ., สทท., สพป., สปข. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ คิดเปนรอยละ ๗๗.๒๗ และหนวยงาน
ที่ไมไดจัดสง จํานวน ๗ หนวยงาน ไดแก สพท., สนข., สปต., ศสช., และ สปข.๘ คิดเปนรอยละ
๒๒.๗๓ และที่เสนอเอกสารเขาที่ประชุมผูบริหารโดยตรง คือ กคล. และ สปช. โดยมีโครงการ
ตาง ๆ ประกอบดวย
๑. โครงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี และ
วิทยุชุมชนใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
๒. โครงการสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ
-กกจ., กกร., สลก., นตส.,
๓. การประชาสัมพันธเผยแพรตามภารกิจยุทธศาสตร
๔. การประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาลทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๕. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาล
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ รายงานผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ ๔)
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ และภาพรวม ๕ ป
อตส. รายงานวา ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เห็นชอบใหสว นราชการลดการใชจายคาสาธารณูปโภคปละ ประมาณรอยละ ๕ ภายใน ๕ ป
ใหลดลงรอยละ ๒๕ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๗ เปนตนไป สิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๑
และไดดําเนินการ ดังนี้
๑) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๑) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
กปส. จายคาสาธารณูปโภคเปนเงินทั้สิ้น ๔๙,๗๙๕,๒๔๖.๓๕ บาท โดยเบิกจากเงินงบประมาณ
๓๘,๐๒๑,๕๒๘๙๕๔.๔๕ บาท และเงินรายได ๑๑,๗๗๓,๒๙๑.๙๐ บาท
/๒) กปส.เบิกจายเงิน … … … …

- ๒๐ –
๒) กปส.เบิกจายเงินคาสาธารณูปโภคในปงบประมาณ ๒๕๕๑ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๓๒๘,๘๖๑.๓๘ บาท ซึ่งสูงกวาฐานขอมูลป ๒๕๔๖ จํานวนเงิน
๑๒,๗๙๓,๕๒๘.๑๔ บาท
สรุปกรมประชาสัมพันธเบิกจายคาสาธารณูปโภค รวม ๕ ป ปรากฎดังนี้
๑) ปงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๔๘ กปส. ไดติดตั้งเครื่องสงวิทยุโทรทัศน ระบบ
UHF เพิ่มขึ้นอีก ๑๗ แหง คาไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน หรือประมาณ
๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท/ป และมีหองสงวิทยุโทรทัศนขนาดใหญเพิ่มขึ้นอีก ๒ แหงคือ สปข.๗
จันทบุรี และ สปข. ๘ กาญจนบุรี
๒) ปงบประมาณ ๒๕๔๙ เบิกคาเชาชองสัญญาณดาวเทียมการถายทอดสดและ
รายงานผลการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๓ โดยเบิกเปนคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๗,๕๒๒,๓๐๐ บาท และมีการขยายเครือขายอินเตอรเน็ตสวนกลางและสวนภูมิภาค
(สปข.๑-๘) เพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๔๙ เปนจํานวนเงิน ๗,๔๐๐,๑๙๖ บาท ในสวนของ
รายการโทรทัศน กปส. มีภารกิจเกี่ยวกับการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม ASIAN NEWS
FEED ไปประเทศบรูไน และถายทอดสถาบันพระมหากษัตริยเนื่องในโอกาสฉลอง สิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ป
๓) ปงบประมาณ ๒๕๕๐ กปส. มีการถายทอดสดและรายงานผลการแขงขันกีฬา
เอเซี่ยนเกมสที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ถายทอดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และดานสื่อกระจายเสียงยังคงตองใชกระแสไฟฟาที่มีลักษณะ
รายจายคงที่
๔) ปงบประมาณ ๒๕๕๑ กปส. มีการขยายเครือขายอินเตอรเน็ตของหนวยงานใน
ระดับ สวท. และ สทท. ในสังกัด สปข.๑-๘ (แบบครบวงจร) เพิ่มขึ้นอีก ๘๑ วงจร คาใชจาย
(คาโทรคมนาคม) เพิ่มขึ้นเดือนและประมาณ ๘๓๙,๐๑๓.๗๕ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ สปข.๑ ไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบดวย
๑. สวท.นครราชสีมาใชงบพัฒนาสถานีดําเนินการแผนงาน/โครงการพัฒนาปรับปรุง
งานดานเทคโนโลยี
๒. ผลการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ “กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ”
๓. สรุปผลดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม
/๔. การจัดเสวนา ..............

- ๒๑ –
๔. การจัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการดําเนินการวิทยุชุมชนในระหวางการเตรียมการ
ออกใบอนุญาตชั่วคราว”
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพูด การเปนพิธีกรและกลยุทธการ
ทดสอบผูประกาศเพื่องานบริการสังคม”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๖ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. จัดตั้ง War Room ในสถานการณไมปกติเพื่อแกไขปญหาการกอความไมสงบ
๒. สปข.๒ รวมกับสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
อุบลราชธานี จัดประชุมสื่อมวลชน สรางความเขาใจแนวทางการประชาสัมพันธเกิดความสมานฉันท
สามัคคีของหมูประชาชน
๓. สปข.๒ จัดการถายทอดความรูเรื่อง ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๗ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ สปข.๓
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ โครงการ
ประชาสัมพันธการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร
๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ที่จังหวัดเชียงใหม
๓. การประชาสัมพันธการจัดงาน “จากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วัน สรางสามัคคี”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๘ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ สปข.๔
ผอ.สปข. ๔ รายงานวา สปข. ๔ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ คือการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริม
/ศาสนาและ.............

- ๒๒ ศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ สปข. ๗
ผอ.สปข.๗ รายงานวา สปข.๗ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. การดําเนินงานประชาสัมพันธ การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
๒. การดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการจากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วันสรางสามัคคี
๓. การรายงานผลการปฏิบตั ิงานในภาวะฉุกเฉิน (กรณีกลุมพันธมิตรเขายึดพื้นที่)
๔. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓
๕. การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๐ สรุปผลการประชุมคณะทํางานดานกีฬาและรายการของ ABU
ครั้งที่ ๔๕ ประจําป ๒๕๕๑
ผอ.สทท. รายงานวา ตามที่ อปส. ไดอนุมัติใหขาราชการ สทท.
เดินทางไปรวมประชุมคณะทํางานดานกีฬาและคณะทํางานดานรายการของ ABU ครั้งที่ ๔๕
ประจําป ๒๕๕๑ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นัน้
การดําเนินการดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๑ ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธและเผยแพรนโยบายเสริมสราง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการใหนํา
สรุปผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ ดานความมั่นคง และดานการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อ
ทราบ นั้น สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง คือ หนวยงาน
/วิทยุโทรทัศน...............

- ๒๓ วิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระหวาง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๒ การจัดการความรูในองคกร ประจําป ๒๕๕๒
อกจ. รายงานวา ตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู
ในหมวด ๔ ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เรื่อง การจัด การวิเคราะห
และการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดแนวทางดานการจัดการความรู
ใหสวนราชการดําเนินการดังนี้
๑. สวนราชการทบทวนประเด็นยุทธศาสตรและองคความรูที่สามารถตอบรับประเด็น
ยุทธศาสตร เพื่อใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด
๒. จัดทําแผนการจัดการความรู โดยกําหนดองคความรูที่จําเปนตามประเด็นยุทธศาสตร
อยางนอย ๓ องคความรู จาก ๓ ประเด็นยุทธศาสตรที่แตกตางกันมาจัดทําแผนการจัดการความรู
ความไมควรซ้ํากับองคความรูที่สวนราชการไดเคยคัดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูในปที่
ผานมาแลว
ในการดําเนินการ กกจ. ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินการจัดการ
ความรู ไดกําหนดองคความรูตามประเด็นยุทธศาสตรของ กปส. จํานวน ๓ องคความรู ดังนี้
๑. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธของชาติ
และนโยบายรัฐบาลอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกองคความรูเรื่อง “เทคนิคการทํางาน
เปนทีม”
๒. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธ
และการสื่อสารมวลชน โดยเลือกองคความรูเรื่อง “เทคนิคการประชาสัมพันธในองคกร”
๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถเปนที่ยอมรับอยางมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเลือก
องคความรูเรื่อง “การพัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดนําเสนอในรูปแบบ Power Point)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
/๖.๑ พระพุทธรูป .............

- ๒๔ –
๖.๑ พระพุทธรูป เนื่องจากงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ผอ.สพป. รายงานวา ตามที่ กปส. เปนเจาภาพจัดงานนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีหนวยงานตาง ๆ จัดทําของที่ระลึกเพื่อมอบใหกับสํานักพระราชวัง
แจกจายใหกับประชาชนที่ไปรวมงาน ในการนี้ สํานักพระราชวังไดมอบพระพุทธรูปซึ่งแจงวา
อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เพื่อแจกจายใหกับผูบริหารของ กปส.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ การจัดทําไดอารี กปส.
ผอ.สพป. รายงานวา ตามที่ อปส. ไดมอบหมายให สพป.
รับผิดชอบจัดทําไดอารี กปส. จํานวน ๕,๐๐๐ เลม เพื่อแจกจายใหกับขาราชการและเจาหนาที่
ของ กปส. หนวยงานภายนอก และสือ่ มวลชน จําทําเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการสง
มอบใหกับหนวยงานตาง ๆ รับไปดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ การจัดงานวันเด็กประจําป ๒๕๕๒
ผอ.สพป. รายงานวา เรื่องการจัดงานวันเด็กประจําป ๒๕๕๒

มี ๒ สวน คือ
๑. การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๒ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๒ โดยมี อปส. เปนกรรมการ รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธเปนประจําทุกป ซึ่งปนี้ กปส. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชาสัมพันธ
โดยไดรับเงินสนับสนุนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามกิจกรรม ดังนี้
๑.๑ สพป. จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ ๗,๐๐๐ แผน เผยแพรทั้งประเทศ
โดยไดรับความรวมมือจากคายกันตนา และดาราวีดีโอ นํานักแสดงเด็กที่มีชื่อเสียง ๔ คน มาเปน
แบบถายโปสเตอร จัดทําสปอตความยาว ๓๐ วินาที เชิญชวนเด็กและเยาวชนมารวมงานพิธีเปด
งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๒ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ โดยขอความ
อนุเคราะหเผยแพรทาง สทท., ไทย พีบีเอส, อสมท, สมาคมเคเบิ้ลทีวี, สถานีศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม
๑.๒ สทท. ถายทอดสดพิธีเปดงาน และการนําเด็กเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
ที่ทําเนียบรัฐบาล เผยแพรสปอต ขาว และตัววิ่ง
๑.๓ สวท. ถายทอดสดพิธีเปด ประกาศเชิญชวนประชาชนรวมงาน
/๒. การจัดงานวันเด็ก ..............

- ๒๕ –
๒. การจัดงานวันเด็กของ กปส. ประจําป ๒๕๕๒ ตามมติที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มอบหมายให สพป. เปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบการจัดงานวันเด็ก ประจําป ๒๕๕๒ นั้น สพป. ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน
วันเด็ก โดยมี รปส.(นายกฤษณพรฯ) เปนประธาน ผอ.สพป. เปนกรรมการและเลขานุการ
พรอมทั้งเชิญ ธกส. รวมจัดงานดังเชนที่ผานมา คณะกรรมการไดประชุมรวมกับผูแทน ธกส.
๓ ครั้ง ไดขอสรุป ดังนี้
๒.๑ กําหนดจัดงานวันเด็ก วันเสารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ บริเวณ สวท. และ
สทท. ถนนวิภาวดีรังสิต ระหวางเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. กปส. ไดจัดสรรงบประมาณให
๕๐๐,๐๐๐.- บาท และขอรับการสนับสนุนจากประธานกรรมการบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ๑๕๐,๐๐๐.- บาท รวม ๖๕๐,๐๐๐.- บาท โดยจะไดเรียนเชิญ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล กปส. เปนประธานในพิธีเปด
๒.๒ ธกส. จัดกิจกรรมเนนรูปแบบเรียบงาย ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมดวย
มีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีที่ผานเขารอบแขงขัน “ชิงชาสวรรค”เครือ่ งเลนตาง ๆ พรอมบริการ
อาหาร เครื่องดื่ม ตลอดงาน และของรางวัลมากมาย เชนคอมพิวเตอร จักรยาน ฯลฯ
๒.๓ คณะกรรมการฯ มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เชน การประกวดเขียนภาพ การเลมเกมตาง ๆ การจัดการแสดงในหองสง การถายทอดสด
การเสนอขาวภาษาไทย/อังกฤษ โดยเด็ก ๆ ที่ผานการคัดเลือก อาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล
จํานวนมาก
ผูเขารวมประชุม มีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ควรใหผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนางนพมาศจากการประกวดการจัดงาน
ลอยกระทงป ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ อันดับ รวมสนับสนุนกิจกรรมในการจัดงานวันเด็กแหงชาติดวย
๒. ขอใหแจงกําหนดการในการรับสัญญาณจากสวนกลางใหสวนภูมิภาคทราบดวย
๓. เสนอใหจัดทํามาสคอต ไมโครโฟน ซึ่งเปนสัญลักษณการกระจายเสียง วางไว
หนาผูประกาศของทุกชองดวย ขณะนี้อยูระหวางจัดสงใหกับสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ
ประธานฯ ขอให สทท. NBT สวนกลาง ประสานไปยังเขตตาง ๆ ในการ
รับสัญญาณถายทอด และใหคํานึงถึงความสําคัญกับทุกพื้นที่ที่จัดกิจกรรมดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประธานฯ แจงวา ไดเดินทางไปตรวจเยีย่ ม สปข.๖ ในโอกาสวันคลาย
วันกอตั้ง สปข.๖ ไดรับทราบวามีบุคลากรของ กปส. และผูเชี่ยวชาญระดับ ๙ ไปประจําที่ ศอ.บต.
ซึ่งไดปฏิบัติราชการสนับสนุนงานดานการประชาสัมพันธของ ศอ.บต. แจงวา ยุทธศาสตร
/การประชาสัมพันธ ...............

- ๒๖ การประชาสัมพันธในพื้นที่ สปข.๖ ยังไมเปนเอกภาพเพียงพอ โดยเฉพาะ ๕ จังหวัดภาคใต ซึ่งอยู
ภายใตการกํากับของ ศอ.บต. ทั้งนี้ กปส. มีประเด็นในเรื่องงบประมาณที่ กปส. จะขอให ศอ.บต.
ชวยสนับสนุนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล กปส. จะมีแนวทางตอไปอยางไร มีความเปนเอกภาพ
เพียงใด จึงไดแตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการประชาสัมพันธในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมอบหมายให รปส.(นายไพฑูรยฯ) เปนประธาน, ผอ.สปข.๖ เปนรองประธาน,
คุณภูมิสิทธิ์ฯ (จาก ศอ.บต.) เปนคณะทํางาน, และ อกจ. เปนเลขานุการ โดยใหคณะทํางานฯ
จัดประชุมหนวยงานผูบริหาร ผ.สวท., ผ.สทท., ผอ.สนผ., ผอ.สปต., ผอ.สพป. และ ปชส.
ในพื้นที่ รวมกันหาแนวทางจัดทํายุทธศาสตรในการประชาสัมพันธตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่
๕ จังหวัดชายแดนภาคใตโดยดวน เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรใหมีเอกภาพที่ชัดเจนและ
สนองนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบให รปส.(นายไพฑูรยฯ) เปนประธาน
ประชุมหารือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมอบ อกจ. เปนเลขานุการ
๖.๔ การประชุมปชส.ผูแทนภาค ๑-๘
ปชส.ผูแทนภาค ๔ (นายชูโชคฯ) รายงานการประชุมรวมระหวาง
ผอ.สปข.๑-๘ และ ปชส.จังหวัดผูแทนภาค ๑-๘ เปนนโยบายของ รปส.(นายไพฑูรยฯ) ที่จะให
มีการประชุมรวมกันทุกเดือนกอนการประชุมผูบริหาร ๑ วัน ซึ่งจากการประชุม ผอ.สปข.๓
เปนประธานประชุมรวม มีเรื่องสรุป ๔ ประเด็นคือ
๑. ประธานประชุมรวมไดกําชับให ผอ.สปข.๑-๘ เรงดําเนินการสํารวจเครื่องมือ
อุปกรณ เครือ่ งสงวิทยุโทรทัศนเพื่อเปนขอมูลนําเรียน รมต.นร.
๒. ไดมีการประชุมรวมกันวา นาจะมีประเด็นสําคัญจะนําเสนอที่ประชุมผูบริหาร
ขอให ลนก. ไดจัดทําวาระประจํา ๑ วาระ คือสรุปผลการประชุมรวมระหวาง ผอ.สปข.๑-๘ และ
ปชส.ผูแทนภาค เพื่อจะไดนําประเด็นเขาหารือที่ประชุมผูบริหาร อาจจะเปนประเด็นเพื่อทราบ
และพิจารณาตามแตกรณี
๓. ไดมีการหารือรวมกันคือการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาประชาสัมพันธจังหวัด
๗๕ จังหวัด ซึ่งไดจัดทําโครงการจะมีการจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ 2552 ที่จังหวัด
นครนายก ซึ่งจะมีประชาสัมพันธ ๗๕ จังหวัด ผูชวย ปชส.จังหวัด ๓๐ จังหวัด และ ผอ.สปข.๑-๘,
ผอ.สวนแผน และผูบริหารสวนกลางที่เกี่ยวของโดยตรงกับทาง ปชส.จังหวัดและภูมิภาค ในการ
จัดสัมมนาจะมีการแบงกลุมยอยออกเปน ๔ กลุมคือ กลุมที่ ๑ จะเปนกลุมจัดทําแผนยุทธศาสตร
และงบประมาณจังหวัดกลุมจังหวัด ซึ่งมี ปชส.เชียงใหม เปนหัวหนากลุมรับผิดชอบในเรื่องของ
การจัดทําในสวนนี้ กลุมที่ ๒ คือกลุมจัดทําเกณฑประเมินคางานในการขอปรับระดับสูงขึ้นในตําแหนง
ปชส. จังหวัด ปชส. พิษณุโลก จะเปนเจาภาพ กลุมที่ ๓ คือ กลุมจัดทําแนวทางบูรณาการ
/การทํางาน ................

- ๒๗ การทํางานรวมกันในหนวยงานระดับกรมและระดับภูมิภาค นายจําลอง สิงโตงาม ปชส.จันทบุรี
เปนเจาภาพหลัก และกลุมที่ ๔ คือกลุมเสนทางความกาวหนาในอาชีพของผูชวย ปชส.จังหวัด
ที่ประชุมมอบหมายให คุณศักดา เชื้ออินทร ปชส.สุรินทร เปนเจาภาพหลักในการจัดทําขอมูล
สิ่งที่คาดหวังจากที่ประชุมครั้งนี้คือ ๑. กปส. มีเกณฑการประเมินคางานในการขอปรับระดับสูงขึ้น
ของ ปชส.จังหวัด ซึ่งก็คงจะเนนในเรื่องของการประเมินในลักษณะคุณภาพตามแนวคิดของ อปส.
๒. เราตองการมีรูปแบบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
๓. ปชส.จังหวัด และผูชวย ปชส.จังหวัด มีขีดความสามารถในการทํางานเชิงรุกและมีความ
เขมแข็งเปนที่ยอมรับของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ๔. การบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมี
เอกภาพระหวางหนวยงานสวนกลาง สปข. และ ปชส.จังหวัด
๔. เรื่องของโครงสราง ผอ.สปข.๑ ไดนําเสนอในเรื่องของโครงสราง ในสวนโครงสราง
ของ ส.ปชส. จากการประชุมโดยคําปรึกษาของทาน ผอ.สปข.๑ เสนอในเรื่องโครงสรางออกเปน
๓ กลุมงานกับ ๑ ฝาย คือฝายบริหาร กลุมที่ ๒ คือกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงาน
พัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ และกลุมงานประชาสัมพันธและเผยแพร ซึ่งเอกสารขอมูลตาง ๆ
เราจะไดนําเสนอคณะทํางานตอไป ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให ปชส.เชียงใหม เปนคณะทํางาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ การประชุมรวมของ ผอ.สปข.๑-๘
ผอ.สปข.๑ รายงานวา ในสวนของ ผอ.สปข. ไดมีการประชุมรวม
ดวยเชนกัน สรุปคือ ขอให สลก. โดยสวนชวยอํานวยการจะเปนศูนยกลางในการที่ สปข. หรือ
ส.ปชส. จะสอบถาม หรือใหความชวยเหลือคําแนะนํา อํานวยความสะดวกเหมือนกับสมัยทีม่ ีศูนย
ในการติดตอประสานงาน และในการนําเสนอรายงานตาง ๆ ของ ส.ปชส. ตอไปจะใหทางสวนกลาง
ไดรับทราบดวย ส.ปชส. เราจะสงผาน สปข. สูหนวยงานสวนกลาง คือจะชวยงานของ ส.ปชส.
ทั้งนี้เพื่อปองกันการรายงานซ้ําซอนหรือวารายงานหลายครั้งที่สวนกลางมักจะขอไป ฉะนั้นขอให
สวนกลางประสานกันในการทําความเขาใจในทิศทางเดียวกันใหกับเจาหนาที่ที่จะประสานงาน รวมทั้ง
แบบฟอรมตาง ๆ รายงานตาง ๆ ขอใหเปนแบบเดียวกันหรือสามารถขอขอมูลจากแบบฟอรม
ที่สงมาแลว ปญหาที่เกิดขึ้นรายงานซ้ําซอนมากมาย แบบฟอรมตาง ๆ การบริหารงานยังคงยึด
เขต สปข.๑-๘ เหมือนเดิม กรณีการสนองพื้นที่เขตตรวจราชการ ใหบริหารจัดการภายในเพื่อ
รองรับงานยุทธศาสตรของเขตตรวจราชการขณะเดียวกันก็ขอใหสวนกลาง โดยเฉพาะหนวยงานที่
เกี่ยวของติดตอประสานงานกับเขตหรือหนวยงานในภูมิภาคไดเขาใจ ศึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่ดวย
เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นเจาหนาที่สวนกลางบางทานไมเขาใจ ฉะนั้นบางแหงมักจะบอกวาตองเปนไปตาม
ตัวชี้วัด เปนไปตามคํารับรอง เขต หรือ ส.ปชส. จะตองทําตามนี้ ขณะเดียวกันเขตหรือวาอยูใน
พื้นที่ก็บอกวาเราตองสนองในพื้นที่ดวย และขอให สลก. บรรจุวาระเพื่อทราบผลการประชุม
/ผอ.สปข.๑-๘ ..............

